
 
 KARTA CHARAKTERYSTYKI
STARTA Benzyna lakowa / 

Lacknafta

 

 

1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa
Data wydania 11.05.2002
Data wersji 28.09.2011
Nazwa produktu STARTA Benzyna lakowa / Lacknafta
Nr EC 265-185-4
Nr Artykułu 1038-210, 1038-255
Zastosowanie substancji/preparatu Rozpuszczalników , Detergent
Nazwa firmy STARTA AB
Adres pocztowy Torpvägen 4
Kod pocztowy 466 31
Nazwa miejscowości SOLLEBRUNN
Kraj SVERIGE
Telefon +46 322-832 00
Faks +46 322-836 30
E-mail info@startaprodukter.se
Strona www http://www.startaprodukter.se
Nr przedsiębiorstwa 556795-4739
Nazwisko osoby do kontaktu Lasse Nilsson
Telefon alarmowy Numer telefonu alarmowego:112

Pogotowie Ratunkowe:999

 

2. Identyfikacja zagrożeń
Klasyfikacja Xn,N; R10,R51/53,R65,R66,R67
Opis ryzyka Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia 

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry 
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy Produkt łatwopalny. 
Ångorna kan antändas av en gnista, en varm yta eller glöd. Działa toksycznie 
na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne 
zmiany w środowisku wodnym.

 

3. Skład/informacje o składnikach
Nazwa komponentu Identyfikacja Klasyfikacja Spis treści
Nafta (Ropa naftowa) Nr CAS: 64742-82-1

Nr EC: 265-185-4
R10,R51/53,R65,R66,
R67

Nagłówki kolumn Nr CAS = nr przypisany przez Chemical Abstracts Service; UE (numer Einecs 
lub Elincs) = Europejski Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych o 
Znaczeniu Komercyjnym; Nazwa składnika = Nazwa określona na liście 
substancji (nazwy substancji nieobjęte listą muszą być przetłumaczone, jeśli 
jest to możliwe). Zawartość podana w: procentach, procentach wagowych, 
procentach objętościowo-wagowych, procentach objętościowych, mg/m3, ppb, 
ppm, % wagi, % objętości.

HH/HF/HE T+ = Bardzo toksyczne, T = Toksyczne, C = Żrące, Xn = Szkodliwe, Xi = 
Drażniące, E = Wybuchowe, O = Utleniające, F+ = Skrajnie łatwopalne, F = 
Wysoce łatwopalne, N = Niebezpieczne dla środowiska
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Komentarze o komponentach Benzen < 0,1%
 

4. Pierwsza pomoc
Wdychanie Osobę narażoną odsunąć od źródła zanieczyszczenia. Świeże powietrze i 

odpoczynek W przypadku utrzymującego się podrażnienia skontaktować się z 
lekarzem.

Kontakt ze skórą Umyć skórę wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku 
utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.

Kontakt z oczami Przed płukaniem upewnić się, że ewentualne soczewki kontaktowe zostały 
wyjęte z oczu. Natychmiast płukać do 10 minut dużą ilością wody albo płynu 
do płukania oczu. W przypadku utrzymującego się podrażnienia skontaktować 
się z lekarzem.

Połykanie NIE wywoływać wymiotów, jeśli połknięty środek chemiczny został 
rozpuszczony za pomocą materiału na bazie nafty. Niebezpieczeństwo 
wdychania i wywołania zapalenia płuc na tle chemicznym. Niezwłocznie podać 
kilka szklanek wody albo mleka, jeśli ofiara jest w pełni przytomna. Nie wolno 
podawać płynów osobom nieprzytomnym. W przypadku wymiotów trzymać 
głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Zapewnić opiekę 
lekarską.

 

5. Postępowanie w przypadku pożaru
Właściwe środki gaśnicze Piana. Proszek. Dwutlenek węgla (CO2). Rozpryski wody, mgły albo aerozole.
Nieprawidłowe środki gaśnicze Nie gasić pożaru strumieniem wody, gdyż spowoduje to rozprzestrzenienie się 

ognia.
Ryzyko pożaru i wybuchu Pary są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się nad podłogą i po 

dnie pojemników. Pary mogą zapalić się od iskry, gorącej powierzchni bądź 
żaru.

Procedury przeciwpożarowe Dojrzały i duży pożar gasić z bezpiecznej odległości albo z chronionego 
miejsca. Jeśli wyciekły albo rozsypany materiał nie zapalił się, posłużyć się 
rozpyloną wodą w celu rozproszenia par i zabezpieczenia personelu 
pracującego nad zamknięciem nieszczelności. Stosować respirator z dopływem 
powietrza, rękawice i okulary ochronne. Stosować specjalną odzież ochronną. 
Regularne środki ochrony mogą nie dawać zabezpieczenia.

 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Środki ochrony osobistej W sprawie indywidualnych środków ochrony - patrz pkt 8.
Środki bezpieczeństwa dotyczące 
środowiska

Nie odprowadzać do kanalizacji, gruntu i cieków wodnych. Ograniczyć wyciek 
piaskiem, ziemią albo innym materiałem chłonnym. Skontaktować się z 
odpowiednimi władzami w przypadku przedostania się do kanalizacji albo 
środowiska wodnego.

Metody czyszczenia Zebrać wermikulitem, suchym piaskiem albo ziemią i przesypać do 
pojemników. Pojemniki, do których zebrano rozlany /rozsypany materiał, 
muszą być odpowiednio oznakowane z podaniem właściwej zawartości i 
symbolem zagrożenia. Oczyścić skażony teren materiałem olejochłonnym.

 

7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie
Przemieszczanie Nie palić i nie stosować otwartych źródeł ognia i innych źródeł zapłonu. 

Należy zapobiegać powstawaniu elektryczności statycznej i iskier. Dobrze 
przewietrzyć, unikać wdychania par. Stosować zatwierdzony sprzęt oddechowy,
 jeśli zanieczyszczenie powietrza przekroczy dopuszczalny poziom. Unikać 
zanieczyszczenia skóry i oczu.

Magazynowanie Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w miejscu z 
dobrą wentylacją. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła i nie narażać na 
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wysokie temperatury.
Inne informacje Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Duże ilości i zapasy w 

magazynie należy przechowywać zgodnie z przepisami o składowaniu cieczy 
łatwopalnych.

 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnejj
Kontrola narażenia
Kontrola narażenia w miejscu pracy Zawsze obchodzić się z preparatem na dobrze wentylowanym terenie. 

Zapewnić odpowiednią wentylację. Przestrzegać wartości dopuszczalnych 
stężeń i natężeń oraz ograniczać do minimum ryzyko narażenia na wdychanie 
par.

Ochronę dróg oddechowych W przypadku niewystarczającej wentylacji należy zapewnić odpowiedni sprzęt 
ochrony układu oddechowego. Zaleca się stosowanie maski oddechowej z 
filtrem kombinowanym A2/Р3.

Ochronę rąk Zaleca się stosowanie rękawic z kauczuku lub PCV.
Ochrona oczu W przypadku ryzyka rozprysków stosować okulary ochronne lub tarczę 

twarzową.
Ochrona skóry (poza ochroną rąk) Stosować odpowiednią odzież, aby wyeliminować wszelkie ryzyko kontaktu ze 

skórą.
Inne informacje Jeśli skóra zostanie zanieczyszczona, natychmiast umyć wodą z mydłem.
 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne
Stan fizyczny Płyn
Zapach Węglowodór
Kolor Clear
Opis rozpuszczalności Rozpuszcza się w: Rozpuszczalniki organiczne
Ciężar właściwy Wartość: ~ 0,8 kg/dm3
Punkt wrzenia Wartość: 150-200 °C
Punkt zapłonu Wartość: 39 °C

Metoda testowania: DIN 5755
Granica wybuchowości Wartość: 1,4-7,6 vol%
Zapalność spontaniczna Wartość: 250 °C
Współczynnik podziału: n-
oktanol/woda

Wartość: 2-7
Metoda testowania: log Pow

Prężność par Wartość: ~ 1 kPa
Komentarze, Prężność par vid 38 grader C.
Lepkość Wartość: < 2 mm2/s
Komentarze, Lepkość vid 40 grader C.
 

10. Stabilność i reaktywność
Warunki, których należy unikać Unikać wysokich temperatur, płomieni i innych źródeł zapłonu.
Czynniki, których należy unikać Środki silnie utleniające.
Niebezpieczne produkty rozpadu Żadnych szkodliwych preparatów rozkładu.
Stabilność Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgodnie z 

zaleceniami.
 

11. Informacje toksykologiczne
Informacje toksykologiczne:
LD50 doustnie Wartość: > 2000 mg/kg

Testuj gatunki zwierząt: Råtta
LD50 naskórnie Wartość: > 2000 mg/kg

Testuj gatunki zwierząt: Kanin
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LD50 wdychanie Wartość: 3400 ppm
Testuj gatunki zwierząt: Råtta
Okres trwania: 4h

Dane toksykologiczne komponentów
Inne informacje dotyczące ryzyka dla zdrowia
Wdychanie Pary mogą drażnić drogi oddechowe i powodować kaszel, astmatyczny 

oddech oraz zadyszkę.
Kontakt ze skórą Długotrwały lub częsty kontakt ze skórą może powodować zaczerwienienie, 

swędzenie, egzemę lub pękanie skóry.
Kontakt z oczami Może powodować tymczasowe podrażnienie oczu.
Połykanie Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 

Wskutek przedostania się do płuc wymiotów zawierających rozpuszczalniki 
może wywiązać się zapalenie płuc.

 

12. Informacje ekologiczne
Dane toksykologiczne komponentów
Inne informacje ekologiczne
Ekotoksyczność Preparat zawiera substancje toksyczne dla organizmów żyjących w wodzie, 

mogące wywoływać długo utrzymujące się niepożądane zmiany w środowisku 
wodnym.

Mobilność Preparat nie rozpuszcza się w wodzie, będzie rozprzestrzeniać się po 
powierzchni wody. Preparat zawiera lotne związki organiczne (LZO), które 
łatwo wyparowują ze wszystkich powierzchni.

Potencjał bioakumulacyjny Produkt zawiera substancje potencjalnie ulegające biokumulacji.
 

13. Postępowanie z odpadami
Kod odpadów wg EWC Europejski Katalog Odpadów: 14 06 03 inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny
Produkt sklasyfikowany jako odpad 
niebezpieczny

Tak

Określ właściwy sposób usunięcia Zebrać do oznakowanych pojemników i zdać na zatwierdzonym składowisku.
Inne informacje Odpady należy traktować jako odpady niebezpieczne. Opakowanie musi być 

puste (nie może z niego kapać po przewróceniu). Opakowania należy zbierać 
do utylizacji. Szmaty itp. przesycone łatwo palnymi płynami powinny być 
wyrzucane do specjalnych pojemników ogniotrwałych.

 

14. Informacje o transporcie
Właściwa Nazwa Przewozowa Nafta (Petrolium), N.O.S.
Nazwa produktu (krajowa) BENZYNA LAKIERNICZA
Produkty niebezpieczne ADR Status: Nie

Nr UN: 1300
Klasa: 3
Nr rozpoznawczy zagrożenia: 30
Grupę pakowania: III
Właściwa nazwa przewozowa: BENZYNA LAKIERNICZA

Produkty niebezpieczne RID Status: Nie
Nr UN: 1300
Klasa: 3
Grupę pakowania: III
Właściwa nazwa przewozowa: BENZYNA LAKIERNICZA

Produkty niebezpieczne wg IMDG Status: Nie
Nr UN: 1300
Klasa: 3
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Grupę pakowania: III
EmS: F-E, S-E
Właściwa nazwa przewozowa: TURPENTINE SUBSTITUTE

Produkty niebezpieczne ICAO/IATA Status: Nie
Nr UN: 1300
Klasa: 3
Grupę pakowania: III
Właściwa nazwa przewozowa: TURPENTINE SUBSTITUTE

Inne stosowne informacje. Brandfarlighetsklass 3
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
Symbol ryzyka

  

Kompozycja na etykiecie Nafta (Ropa naftowa)
Nr EC 265-185-4
Zwroty R R10 Produkt łatwopalny. R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie 

płuc w przypadku połknięcia R66 Powtarzające się narażenie może 
powodować wysuszanie lub pękanie skóry R67 Pary mogą wywoływać uczucie 
senności i zawroty głowy R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy 
wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w 
środowisku wodnym.

Zwroty S S23 Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent) 
S24 Unikać zanieczyszczenia skóry S62 W razie połknięcia nie wywoływać 
wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub 
etykietę

 

16. Inne informacje
Lista stosownych wyrażeń R (pod 
nagłówkami 2 i 3)

R10 Produkt łatwopalny.
R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo 
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku 
połknięcia
R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie 
skóry
R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Uwagi dostawcy Informacje w niniejszej karcie charakterystyki preparatu oprate są na dostępnej 
wiedzy i zakładają stosowanie preparatu w określonych warunkach oraz 
zgodnie z metodą wyszczególnioną na opakowaniu i/albo w literaturze 
technicznej. Wszelkie inne zastosowanie, które wymaga stosowania preparatu 
w połączeniu z jakimkolwiek innym preparatem albo procesem odbywa się na 
odpowiedzialność użytkownika.

Odpowiedzialny za kartę 
charakterystyki

STARTA AB
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